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Utilizarea 
eficientă a 

resurselor în 
RD

•Cooperarea părților interesate

•Cooperarea interministerială in aspecte econ 
transversale

•Evoluțiile Consiliilor de dezvoltare regională -
provocări și perspective 

•Reforma AAPL

•Implicarea noilor părți interesate

•helix triplu, patru-lateral

•Sinergia fondurilor
•Linii verzi FNDR și cofinanțare

•noi abordări în planificare și programare

„Noua 
paradigmă 

a RD”

•Ajustări ale cadrului legal și de 
reglementare

•Mai mult accent pe dezvoltarea economică 
a regiunilor

•Noi instrumente, inclusiv 3S pentru a 
asigura contribuția RD la:
•locuri de muncă regionale și oportunități de 
incluziune socială

•sprijinirea dezvoltării IMM-urilor din RD

•Accent pe cercetare și inovare

Transparență 
și echitate în 

RD 

•Procese de planificare și programare - abordare 
de jos în sus + de sus în jos

•Dezvoltare regională bazata pe proiecte din 
portofoliul Regiunii de D elaborat participativ



Suport institutional bazat pe
cooperarea stakeholderilor

CNCDR

MADRM
(SNDR)

FNDR
(Apeln de prop de proiecte)

CRD

RDAs
(RDSs)

GLRS
si GL pe proiect

(+societatea
civila, ISA, 

BusinessPrivat, 
Universități, Șc

Technice)

NIVEL REGIONAL NIVEL NATIONAL

Ministere 
sectoriale

(documente de 
politici)

APL
(SSED)

NIVEL LOCAL

Parteneri de dezvoltare 
(acorduri cadru )



Factori interesaţi

relevanţi

Cine sunt ?

• Persoane juridice, grupuri informale, organizaţii sau instituţii, care sunt factori de 
interes, sunt adresate/ afectate sau pot influenţa / afecta funcţionarea eficientă şi 
durabilitatea programelor economice de dezvoltare a regiunii

Ce rol au?

• (a) Factori de interes; 

• (b) Factori de competenţă; 

• (c) Factori de sprijin; 

• (d) Factori de decizie; 

• (e) Factori de transfer de informaţii 

• şi comunicare.



Eforturi coordonate ale 
diferitor donatori pentru 

finanțarea proiectelor 
complexe

Opțiunea holistică 
și aplicarea 
abordării 
teritoriale 

integrate privind 
investițiile 
regionale

Coerența în luarea 
deciziilor cu privire 
la diferite surse și 

abordări 
metodologice 

aplicate de 
fondurile naționale

ACORDUL  DE 

ASOCIERE

CAPITOLUL 20 

PLANUL DE 

ACTIUNI

CAPITOLUL 20 

27 iunie 2014 



Instrumente europene pentru susținerea 
economică a antreprenorialului 
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Tipuri infrastructuri de afaceri -I-

TABEL SINTEZĂ CU INFORMAŢII DE BAZĂ

Zone economice libere  Platformă investiţională, parte a teritoriului vamal al unei ţări, 

separat din punct de vedere economic şi strict delimitat din 

punct de vedere geografic. 

Centre –birouri de sprijin a afacerilor

( one stop shop, signposting)

Facilitati de sprijin prin furnizare de sprijin e natura soft-indrumare, 

consiliere, instruire si/sau follow up (asistenta tehnica) 

Incubatoare de afaceri (cu pereti/fara 

pereti/ generale/specializate

Destinate start up-urilor. Furnizeaza trei categorii de servicii 

(gazduire, acces echipamente birotica si servicii de 

consultanta si instruire) 

Incubatoare pentru activitati artistice si 

culturale si industrii creative 

Destinate pentru sustinerea activitatilor artistice (colonii de 

pictura, sculptura, arte decorative) si industriilor creative 

colaterale adiacente

Acceleratoare de afaceri Adresabilitate sustinerea afacerilor cu potential mare de crestere 

intr-un interval scurt (industrii si servicii inovative)-”Gazele”

Centre de transfer tehnologic Organizate impreuna sau pe langa Universitati pentru a sustine 

transferurile din zona cercetarii universitare in industria de 

pilotare sau in comercial (brevete, inventii, patente etc.)

Parcuri industriale Destinate implantarii afacerilor din sectorul industrial sau de 

procesara agricola si a serviciilor din amonte si din aval in 

afara marilor aglomerari urbane sau in zona rurala adiacenta

Piata en gross Destinate infiintarii de mari depozite si centre de colectare a 

produselor agricole dintr-o regiune/areal

Lant de furnizori Aglomerari economice in jurul unei companii mari sau pentru un 

proiect de anvergura mare sau investitii public-privat
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Tipuri infrastructuri de afaceri -II-

TABEL SINTEZĂ CU INFORMAŢII DE BAZĂ

Clustere Asocieri, parteneriate sectoriale sau zonale/regionale intre 

companii mari, IMMuri, entitati catalizatoare pentru 

promovarea unui pachet de proiecte integrate

Clustere inovative Asocieri, parteneriate sectoriale sau zonale/regionale intre 

companii mari, IMMuri, inclusiv din zona cercetarii-

dezvoltarii-inovarii si entitati catalizatoare pentru promovarea 

unui pachet de proiecte integrate al caror rezultate sunt 

sinergice

Poli de competitivitate Scheme de asociere formala sau informala intre cel putin o firma 

mare, IMMuri de pe lantul de furnizori, si nu numai, institute 

de cercetare, mediul universitar si catalizatori (ADR, APL sau 

alte institutii desemnate de aotoritati). Scopul asocierii 

dezvoltarea unei strategii comune de dezvoltare pe un 

orizont de 3-5 ani si prezentarea unui pachet integrat de 

proiecte (hard si soft) de investitii, de cercetare-dezvoltare-

inovare, de instruire si dezvoltare a capacitatii administrative 

a polului. 

Investitii Teritoriale Integrate (ITI) Nou mecanism de finantare proiecte de anvergura propuse de o 

zona, regiune geografica in baza unei Strategii Integrate de 

Dezvoltare Teritoariala.  

Altele sau forme mixate, hibride Consortii de marketing pentru intrarea pe piete externe

Consortii twinning business bazate pe complementariate

Dezvoltarea Locala Condusa de Communitate (Community Driven 

Local Development)



Abordare teritorială bazată 
pe nevoile de dezvoltare, în 

corelare cu prevederile 
documentelor de politici
naționale și SSED+SDR

Asigurarea continuității și 
durabilității, inclusiv pe 

baza portofoliului bazat pe 
procesul regional de 

programare sectorială

Dezvoltarea de programe 
integrate +diversificarea și 
complemenarea surselor 

de finanțare

Asigurarea transparenței în 
utilizarea resurselor 

financiare

Optimizarea proceselor  în DR 



Tema pentru discuții  -

creșterea competitivității regiunii

pentru perioada 2019-2030

PROPUNERI PRIVIND subiectele discutiei

1. Măsurile de creştere a capacităţii instituţionale la nivel 
regional și abordarea participativă (implicarea tuturor 
factorilor interesaţi)

2. Stabilirea priorităţilor de creștere economică 
regională în strânsă corelare cu potenţialului de 
dezvoltare al regiunii.

DOCUMENT TITLE 1
0
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